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 ٧ 

  ال تلتفتال تلتفت
ينّعيونك توارت ع  فت  واهللا ما صدقت ال تلتّ  
ل طريقك طول   وسافر مع المجهولوكم  

 وال تشوف عيني دارفة     وأرحل وراني عارفة
في حي      ال تلتفت غيري جيتك مستنّد  

 
دموه في بحر النّأتّْأرحل مع أوهام الطريق    وال   

حب ال ينهزموأبحث ف دربك عن رفيق   ال ينس  
 ومسامحة تنساني       وتنسى حديث أحزاني

 إال انا غرامك من زمان سكنّي
  عنّي عيونك توارت   ال تلتفت    واهللا ما صدقت

 ال تلتفت    يا حلم من بالي طلقت سراحه
عك مرتاحةوخلّي عيوني تود  
الخدود جناحه والدمع فارد ع  

 وال بعطف ترعالي      وال يوجعك حالي
  سمعتني دايرة وراك مناحةولُ

ينبيك تمشي وخاطري متهنّ  
عيونك توارت عني  ال تلتفت    واهللا ما صدقت   

 



 ٨ 

٢٦/١٢/٢٠٠١:طرابلس  
 

  طالت مراكب خاطري في الرحلةطالت مراكب خاطري في الرحلة
حلَطالت مراكب خاطري في الراكَبر مـن صبري ِشة           والص  

فْوالفرح ماعنداش مـن يرل يوم عه           وكُلَحاكَندي للهموم ب  
ي       وكل المراكب راحلة فرحانةِسر المراكب عندها وين ِتـْلكُ  

لَ ي       ماله مكان يعودِسنْونا مركبي بين الشواطيء مبأحزانهه  

تْعدعليا سنين                      مسافر م اآلهاتع  
 شايل معاي حنين                      لعيون وحكايات

حيل وطال                   ندور علي لحظة هناالروطال   
 

مر عدا في سفَالعفي أرض مشتاقة لمطَ            ر     ر  
في ليل هارب م القمر  

حر وجحر بعد المسافة بين فَ            وأنِت بعيدة         
بعد المسافة بين ليل وصبح  

لملون الح   عيونك ب             وف أخر الدرب تبان         
والحلمما ع فاه ِشمر  

 



 ٩ 

ف١٢/٦/٢٠٠١  
 طرابلس

 

))))أبتسميأبتسمي((((   
 

مي سإبت … إرت..  الحياة  وفي وجهميس  
هونَ مجنْشقْحكاية ِع  

ري أسمي كُوأذّ … كه على شفـا  
قصيدة حبهونَثحلْ م  

ي ِمسوكوني في الهوى قَ … ميإبتس  و  
!!!!!!! 

ىخبمنك اوصارحيني       بشوق ف عيو  
هوحاوريني         عالموده والمحب  

  زمانكفْ وكي حبْوخبريني         عللّ
اهم حنانكواللي رو  
  أغانيكوِلبتْواللي ِك

  المعانيْلشرحي كُأو
تيقْشَوصدقيني         مش مهم إنك ع  

يأو هوى قبلي عرفت  



 ١٠ 

 المهم إنك أخيراً
  في زمانييتتبْكَإنْ
… في جسمي كوِحنتْ رِكسو ميبتسأ و  

 
 

ف٨/١٢/٢٠٠١طرابلس ـ   
 



 ١١ 

))))ال تخافيال تخافي.. .. ال تيأسي ال تيأسي  (( ((   
 

 افيالتخافي                     يللي عليك أري..سي التيْأ
شْاليأس مِدشْ مكتوب                   والجرح م يموبه رفيق الص 

ر الخواطر عند قلبي عيب                وأصلي كريم وما نخون سوكَ
 أوالفي

ال تخافي.. ال تيأسي   
وال تأخذك لوهامقْشَ              وقولة الناس عليا           طير وع 

فارسلَ  

ة           ما تجور يِمسالِق              معروف عساموال تخوفك لقَ
عالصبار  

ل عليك الليي        شمعات للمشوارولو ليل         نشعللك صوابع يد  
ي           ليلك زها جوم رحيل        عيوني نجوم تغذّو تنوي النّول

 وأنوار
ولو الشمس ما تنشر عليك دفاها            عندك مكان في وسط قلبي 

 دافي
ال تخافي.. ال تيأسي   

 
ىلطماع تعلَّ ما عي أساَبّي             حبّ حني ِملِْجخْوال تَ  



 ١٢ 

ىلّسعة وال ِنتَيب مِل           الني ِطي  ِبر قُني ِملِْجخْوال تَ  
حبي قمرنوره ِن         وين ماظهر       سه ا          عالقلب يشـر

ىجلَّ  
وحبي بحرموجه ه        دبأسمك ِجر        هكي الغيم ناشر ر         

هلَِّظ  
 وأنِت شطــي            وين ما مراكب خاطري تحتار

ــي            لما السحابة مـا تشيل أمطاروأنِت غيث  
ال تخجلي من حبه صافيي             مادام نبعي للمحب  

ال تخافي.. ال تيأسي   
  بنغازي١٤/٦/١٩٩٠

 



 ١٣ 

))))كي تبسمي كي تبسمي (( ((    
 

هموم عليه هىمي                     صدر الزمان تجلَِّسبي تَكْ  
ومه علينا قداربيع يبدمي                     فصل الِسبي تَكْ  

ياريت مايقدر الهيطوِلم ياريت ما يبعد علينا زوِلك           ك  
ه بسمِتوياريت ديمك فوق الشفا مرسةوم  

 
نا خاطـري حيران             والفرح ما واعنيد  
نيدومافيش في الوجدان           غير بسمتك تسِع  

ك  ال تبخلي بحناِناهللا والنـبي         ال تحزني       
ك مكاِنليال عم تبعدي      تَوك       لُبسمِتي أنت  

ك          وال تقفــلي بيبانكوال تحرميني شوفِت  
ةومك فوق الشفا مرسي بسمِتلَّوباهللا خَ  

 
ـَينْ العمـر ما حالملة بال لوح اق           ياط  

ماق             يشفيه اإلبتسا ضوهنْ كَلموالع  
بيْوالروح يكفيها الكالم الطَ  
ْبوالفـم مايبسـم  إال لحبي  
ْبوالعـين ما تعشق إال لقري  



 ١٤ 

قْوالقلب ما يأخذ إال مسهوم  
ي بسمتك فوق الشفا مرسومةلّوباهللا خَ  

ف١٦/٦/١٩٩٧بنغازي   
 



 ١٥ 

  ))))ررصوصوفوق ما أتّْفوق ما أتّْ((((
 

ال ياما وماز..ري ر عليك خاِطر     يدووالزمان أصو..ر صوفوق ما أتّْ
 رودي

 ان قلبي ال قدر ينساك           ال هاكجرومازال عيني بشوقها تَ
ـاهي بالك العين ما شافت زالغال     يللّ فْىمستَ..وحي معاك الريللّ  

روالخاطر عليك يدو.. العينرهّس بيك الخطاوي وين      مهتْتَنْإوين   
رفوق ما أتّصو لْخاطري مغْ    لميعـاد يجمعنا بعـد ِت   وفْهـَري ةب  

بة دروب صعيانكشَِلوي عطْ      يطوفْ وراك ي وهوبتْ غُوم ينِم  
نا خاطري      مِمْلا م ِتن رحاله        أمغير رعليكفْاي  

ر بـين إيديكر بـين إيديك باله       أمغي باله       أمغيةْةْنا خاطري     مايضوق راِحنا خاطري     مايضوق راِح   

يا غايب بعد هالعمر          ما عاد عندي ص   بر 
والخاطر عليك يدور.. العينرهّس بيك الخطاوي وين      متْهتَنْإوين   

ي بالوفاء راعيهب حه      ومازلتْيمازال شوقي كيف عهدك ِب  
وفي العين بانيِوْلاِزنَلـك م سكنْ       بعد غيبتك ال مادها حد  

  عروقيفر غيتك صوأتّْ وق مار شوقي             وفصوأتّْ وفوق ما
 ولو تغيب مهما تغيب               ما تهون يا معشوقي

أمغير رفْاير عليك الخاطر           ومن مدة عليك يدو  
 



 ١٦ 

 ف١٩٩٠ بنغازي  

  في كُْل يومفي كُْل يوم
 ةاوكَّ      حرح موج البع يوم         عندي مْلفي كُ

ةاونَّ          غْمري للقوفي كل يوم        نسهر أنغنّ  
ي فاتنا اللِّرم عنونجيب ذكريات   ِم  

  دموعي بالمطر تساوىرفْري           تذّطْخّي تُوكْ
 

كِمسة شمس     والصبح يغزل في عيوني ر طلِعْلفي كُ  
خطر غالنا أمس       ونبدأ نردد في كالمي أسِميك  
  يا ربيع أحالمييأيامي    من يوم غبت  ف جراْك عليّونقولَّ

ي فاتنا اللِّرم عنونجيب ذكريات   ِم  
  دموعي بالمطر تساوىرفْري            تذّطْخّوكي تُ

 
  في ألحان حزينة      والموج يعزفْروبان غْ وْلفي كُ
وا شابكين إيديناتمشّْا نْوب       وأحنّخطر أيام الصتُ  

 رح فيه القيتينيمطّ ْلونلقى الخطاوي سايرة ترميني     في كُ
ي فاتنا اللِّرم عنونجيب ذكريات    ِم  

  دموعي بالمطر تساوىرفْري             تذّطْخّي تُوكْ
 



 ١٧ 

        والناس تطلب في منام الراحةْل ليل يِهْلفي كُ
  قلبي قديم جراحه عليض      ننقُْلنبدأ بعكس الكُ

ي كان معاي ضايع منّبي       علي حنّاجي في القمر ونغنّاْونبدأ   
ي فاتنا اللِّرم عنونجيب ذكريات    ِم  

اوى دموعي بالمطر تسرفْري               تذّطْخّي تُوكْ  
 

ف٢/٣/٢٠٠١طرابلس   

 



 ١٨ 

  ييلَلَ ع عممطّطّخَخَ
 

         بسنين عمره العامرة بالوديلَطّم عخَ
 ماهمه زمان      كل يوم يزرع في طريقه ورد

نْاه زمان             قلبه يغني للحياة فرحانمازال واقف ما ح  
ه جد               خطّم  عليهولََدشباب وينْروحه   

 
مازال فيه الطفل       يلعبما كب ر  

مازال عنده عين       تشبح للقمر  
مازال عنده قلب       يفرح بالمطر 

ومازال صوته في أسماع الناس        يصدحساسإ ْل بكُح  
يِبدالجميع  س      اللي دوم خيره عا باليأعترفْ هان عزمه ال ال  

خطّم علي 

 
وبيده الربيع أزهارْل وطَخطّم علي         

  وأشعارمغَ        وهمسه نَْلعطره جناين فُ
 ه تسمع شيرتَمتَلْ العيلة       وفي جلسته الجميلة       ِتْلومازال ِظ

 وتشكيله



 ١٩ 

 في به    ويزرع حديقة حه     يمسح جميع أحزانْومازال يسقي جنانْ
هوجدانْ  

ع األحالم         ماعايش م مرة حسليامب  
عليطول ع ّْلمره ما مزعح دلَ                 خطّم عي  

 
 ف٢٠٠١:ناصر/طرابلس

 



 ٢٠ 

))))ظروف العمرظروف العمر((((   
 

كي        وماكنت نا رافض غالك  بصددماكنت نا باخل عليك بِو  
لكن ظروف العمرتحت الخطاوي ج            مر  

يوما قدرت نا نبعد الجمر بيد  
 

فْ       والَوما كان في بالي أني ننساكخاطري نمشي الطريق بالك  
هاماِتكَ..ها        نا الموح كايد فرحتي مدكيف ع..ي نهواكة أنّْوِلوقُ  

هاملَلحالم ظَ س طاغي عاوالي  
  يوم ما غبتي طفيت شموعيني           ِمالتحلمي برجوع
ي نار إنكان يوماوحال تحيس ردهام  

اهللا والنبي ما تردي         شديي الرحيل وعد  
يما كنت نا باخل عليك بود  

 
ردو       ما هناك ورد مل مطرِطكان ما ته ولُ و  
ردغَ       ما هناك طير يت شجرِبكان ما ينْ ولُ و  

س شبوبا اليتْري غيوم أحزاني        مطْونا اللّ  
وب الص ِف عليي ظروف زماني       جارتْونا اللّ  

  بيده يغير المكتوبد ماح      ال تظلميني          
وبسحى عالحياة م ناعمر ولَّ          ال تندهيني      



 ٢١ 

اهللا والنبي ما تردي         شديي الرحيل وعد  
بوديت نا باخل عليك ما كن  

ف١٩٨٩بنغازي   



 ٢٢ 

  هديهدي......هديهدي
 

ومعدّي.. هدي               يا طير عاشق للسفر... هدي   
 جناحك للخطر فاِرد            رْل كْدنْهم علي ي... واِردمتحد  
في يدي... طمعان في ضي القمر           تارك مشاعل للوفاء  

هدي... هدي   
 

هدودكعودك                    يا طير ما تترك تراب أجدي ص  
ودكقْصكُنت راحل والغال  م لَو 

 عاِود علّي واديك       تلقى غال يكْفيك       عن هالسفر يغنيك
 تلقى ذراعي بالغال ممدودة           وتعود تزهر للربيع وروده

هدي...        هدي وتوِرد مناهل صافية من ودي        
 

 عاود ثاني                  يعود الربيع ِيخْضار فوق أغصاني
 أنا ننخاف تتعب والعذاب تعاني

 وتطّول بيك أسفارك     وأتّوه في مشوارك    وتنسى طريق أديارك
 وتحتار ما تلقى رفيق أمعاك         وأتّوه ما تلقى دليل أحداك

هدي...  خدي           هدي وال ترجعك دمعات ِغسلَتْ  
 



 ٢٣ 

 ف١٩٨٩بنغازي 
 

  ما نقدر أنكابرما نقدر أنكابر
 

اِبرع كّبونْقول ح             ال ما نقدر أنكَاِبروحم 
 وأنتي اللّي عنِدك ِوقَفْ ِمشواري       وأنتي اللّي ف حبّك كتَبت أشعاري

ك عليا صابرلَمتَى تقْدم خطوتي وتعاود          ولَمتَى علي بعِد  
 

 لَمتَى عنادي                  ولَمتَى توفَّي ونخلفَه ميعادي
 ولَمتَى عيوِنك للمحبة تنادي            ونا خاطري كاِتم عليك أشواقه

 وعند المالقا                  نُخْفي غرامي في الكالم العابر
 

      لحضِنك الدافيموحال نبقى طول عمري جافي             
 وأرياف الغال عندك اّتزيد أريافي

 وكيف ما غالي تودي              نا طير في عشك نويت اْنهدي
 يكفي مناجى               للقمر في الليل
 يكفي مراجى               والدموع تسيل

ونا ف خاطري عارف أني حبيتك              وأني علي حبّك بقيتْ 
ابرمث  



 ٢٤ 

 
 ف٢٠/٦/١٩٩٠بنغازي 

 

  ليش يا أصحابليش يا أصحاب
 

 ليش يا أصحاب الفرح ليا جافي     ليش يا زماني باألحزان تكافي
 ليش العذاب طريقي              والدمع دوم رفيقي

 وليش ما أنتهنّى ف الغال بأوالفي
 

 ليش يا زمان تحكم علي بفراقْه      يبدا رحبل ما يكون بعده مالقْه
لربيع             تذبل ورود أزهاريوليش في عز ا  

 وليش ف الكون الوسيع          نحتار في مشواري
 ما زهيت يوم بفرح            وال عرفت غير الجرح

 ومنهل غالي ما يوم ريته صافي
 

 ليش ما انتهنّى بصوبي             ليش بالمواجع ينِْكتب مكتوبي
  شوك يمال دروبيوما لقيت في رحلة غالي وعمري       إال

 غاب الدليل ف ليلي              ِطمسن نْجومي وأنْطَفا قنديلي
 والياس تَما للخطاوي ِرجْل          والموح من بعده رفيق أريافي

 



 ٢٥ 

 
 ف٢٩/٨/١٩٩٠بنغازي 

 

  للدرب ما تضوي بالك شموعللدرب ما تضوي بالك شموع
 

 للدرب ما تضوي بالك شموع      والطوف ما ينّوي بالك رجوع
  ما يختار غيِرك مرسى     وال خاطري يخرج عليك ف طوعوالقلب

 
 ونجوم السماء لوالك ما نعددِهن     وين ما يطول الليل في إنتظارك
وصروف الزمان لوالك ما نعانِدهن     وين ما الخطاوي أتّوه في 

 مشوارك
 إنتي الورد                      من غيرك ذبل نواره

             من غيرك صعيب أبحارهإنتي الطوف       
 وإنتي فرح في وجه الحياة مزروع

 
 والرجل ما تهوى السفَر             إالّ إن كان وراك
اكِسب ليوالعين ما تريد النظر               إالّ ع 
 يا أول مطافي                 وأخرة ترحالي
 وحبي الدافي                وفرحتي وأمالي

ليك ما بخلت بشوق           وال ف يوم عن حبّك نويت رجوعع  



 ٢٦ 

 
 ف١٩٩٠بنغازي 

 

  أمواج الصوبأمواج الصوب
 

 جابنّي أمواج الصوب        في شَطَّك وقَفْ ِترحالي
 قسامي قادِهن مكْتُوب        وبقيتي الزها في بالي

 
حامل أشواقي مهر         لدياركم ملْهوفْ...جيتْ بالغال  

في الخواطر خوف           ال نعترف بالياسما   
والشوق عندي نَهر        ِيهِدر هِدير الفرح...جيت بالوفا  

 ويزرع مكان الجرح           حب ووفا وإخالص
 مع الفرح ِلي ميعاد               والصوب ليا زاد
 وطير السماء الغراد               غنى مع موالي

 
طاوي ما منعها خوفْ           جيتْ بقسامي والزمان عطُوفْجيتْ بخ  

 نزرع مساحات العذاب ورود             بالخير رخّات السحاب تجود
ال نهاب أقدار             مادام قلبي بالسعد موعود..ال نخاف فرقه  

يوقّفْ رحيله خاطري وأرتاح              من يوم ما بالخير بشّر فال  



 ٢٧ 

 
 

  ف١٩٩٠بنغازي 
 

  محلى العمرمحلى العمر
 

 محلَى العمر اللّي يعدّي وأنا مراجيك
 محلَى الشوق اللّي ديمة شوري راميك

 ومحلَى لحظة وين اتطّْل            عليا بأنوارك وتهْل
 ومحلَى لما تجاوب قلبي          ساعة ما بشوقه يناديك

 
  القلب الوافييا نبع الحنان الدافي          يا نبضة

مهما اْتطول بيك أسفارك...  مهما تغيب    
ما ننسى طريق أديارك...  مهما تغيب    
تلقى القلب في أنتظارك...  مهما تغيب    

 محلَى رجوعك ليا         جايب حنين العمر بين إيديك
 

عمره ما يهون غالك              يرجاك خاطري يرجاك 
ري          ويش تسوى الحياة لوالكيا بسِمة زها في عم  



 ٢٨ 

يا حبيبي      يا نبض القلب     بيا كُْل الح 
 محلَى كُْل أيام رفقْنا                 لما لوهام تفارقنا
 ومحلَى كُْل دقيقة تْمر              علي وانا نستنّى فيك

 
 ف١١/٨/١٩٩١بنغازي 

نُطلب لَونُطلب لَو  
 

ِلك نُطلب نُطلب ون         تمشي ع الورد خطاويكلَوع  
 لَو نُطلب نبّي هالكون            كُلّْه يبقى بين إيديك

 و نهديِلك عمري ونْكون         قمر يضوي ِف الليل عليك
 

 لَو نُطلب نبّي يا ريدي             نشعلّك في أيدي شموع
  الصوب دموعنَمسح كُْل أحزاِنك بيدي        وما تشوفي ف

 و ال يحتار معاي دليلك          و ال تحسي بالبرد فْ ليلك
 حتى لَو يطفى قنديلك               قلبي بلمساته يدفيك

 
بيت كبير وجنّة ورد             ي نبنّيِلكنب نُطلب لَو 
دوما تحتاجي ف يوم لْح           وطيور الدنيا تغنّيِلك 

ر مكانك          وال دمعة تعرف عنوانكوال ياسات تزو  



 ٢٩ 

 والدنيا تحزن ألحزانك           وقلبي بحِنيه يواسيك
 
 

  ف١٩٩٠بنغازي 
 



 ٣٠ 

  خايفخايف
 

 خايف من هجرانك خايف            خايف من يوم الرحيل
 خابف يبقى وردي صايف            خايف دمع العين يسيل

 
اسي قلبك ما يحسهخايف حبّي يبقى قصة             وأحس  

 وحبي اللّي ما قدرت أندسه           خايف يبقى موح وويل
 

خايف نا من يوم رحيِلك             ي نشكيِلكّمهخايف وب 
 خايف ِغيبة نجمة ليِلك             وما ليا في الليل دليل

 
 خايف تذبل كل ورودي           خايف لو تمشي ما تعودي

معنى وجودي             في غيابك ما نرقد ليليا حبي يا   
 

 
 ف١٩٩١بنغازي 



 ٣١ 

  من فينا تراجعمن فينا تراجع
 

 من فينا تراجع            من فينا تخلّى
 من خلّف مواجع           وباألخر اْسلّى

 
 من فينا ظلم بقسوة         من فينا بدا باْلنسوه

 من خان الرفق بسهولة       من خلّى الغال ما يسوى
  ساهر الليل بطوله          يبكي عالغال يا ِلالّومن

 
 من بدل وغير ثوبه           من فينا جفا محبوبه
 من يكتب ومنهو يمحى         في قصة غال مكتوبة
 ومن خلّى الغال يا سمحه        يرخص ما يساوي بلّه

 
 من الذع الغير بسمه          ومن ربى الحنش في كمه

  جروح حبيبه        ومن يجري الوفا في دمهومن داوا
 ومن خال الغال تلعيبه            في يده وبدا يتسلّى

 
 

 ف٢٠٠١طرابلس 



 ٣٢ 

  لَو مرةلَو مرة
 

كوفْ ناس وشكَّيتْ فْ أهلَك      كاسأحس مـرة خَانَك لَو 
 

كتَلْقَى في عيوني ونَّاس      الدنيا ضاقت في عيونَك لَو 
 

األوهام خَذَاتَك        وأحبابك غابت ما جاتَكلَو مرة   
نجماتَك وفي ليلك طفْين         ياتَكوأيام الفرحة نس 

كاسرِنب لَكتلقاني في لي 
 

لَكعمسوماهناكش صاحب ي        لَكتش من يفزعما لقي لَو 
عجروال غالي غايب ي         لَكعموال عين ف حزنك تَدلَك  

كالّسنا عقلي وقلبي ج 
 
 

 ف٢٠٠١ناصر : طرابلس
 



 ٣٣ 

  عوديعودي
عودي            يا ربيعي يا عبير ورودي... عودي   

 أنتي الزها في خاطري          وأنتي الحياة ِف وجودي
 

 عودي بالك الروح              تَمتْ جذب يا عمري
ب ف أمريزادن بالك جروح             وحار الطبي  

 كيف جاك قلب وغبتي           كيف ع الرحيل قدرتي
 ونا ما حملت ف يوم بعِدك عنَّي
 ونا حاسِبك واهللا قُطعة منَّي

 من يوم غبتي ما تريح بالي      والحزن في ِشعري أمبكّي عودي
عودي... عودي   

 
غاب القمر         هللَّي ضوا ِقعدتنا.. كْي غبتي   

غاب المطر         هللّي روا تُربتنا.. غبتي كْي   
موج البحر         يسأل علي ميعادك.. في غيابك   

حتى الشجر         كيفي بكا لبعادك.. وفي غيابك   
 كيف جاك قلب وغبتي            كيف ع الرحيل قدرتي

 ونا ما حملت ف يوم بعِدك عنّي
 ونا حاسِبك واهللا قُطعة منّي



 ٣٤ 

ن يوم غبتي ما تريح بالي       والحزن في ِشعري أمبكّي عوديم  
عودي... عودي   

ف٢٩/٨/١٩٩٠بنغازي   
 



 ٣٥ 

  ما تخافي رحيلما تخافي رحيل
 

 إن غبت راجع ما يطول غيابي     لي قلب ما يحمل فراق أحبابي
 ع البعد مو صبار               ال يعشق بالك أسفار

  وال يحب لحظات الرحيلما يطيق ضلّات السبيل              
كي ما بكت عينك عيوني بكيت        وبيش ما حكت عينك عيوني 

 حكيت
 وقلتيلي وان السفر                   والدمع في عيونك مطر

 التغيب عني ياربيع حياتي            كي تعود سالم يفرحن دمعاتي
 بالحال وين تغيب مانك غابي

          مادام صوبك لي دليلرديت ما تخافي رحيل            
 إن غبت راجع ما يطول غيابي     لي قلب ما يحمل فراق أحبابي

 
 راجع ان طالت رحلتي                 راجع نالقي فرحتي

 كي الموج     ما يرجع علي شاطيه
 كي الفجر    بعد الليل يرجع ضيه

 راجعلك رجوع الطير              راميه الحنين لوكره
ك بال تأخير                  بنخلي رحيلي ذكرىراجعل  

 اهللا والنبي دعواتك                إنتي دعوتك زاد الطريق



 ٣٦ 

 اهللا والنبي بسماتك                   إنتي بسمتك ليا رفيق
 واهللا ما تخافي رحيل                    مادام صوبك لي دليل

  يحمل فراق أحبابيإن غبت راجع ما يطول غيابي     لي قلب ما
ف١٩٩٠/ ١٦/٧_ بنغازي   

 



 ٣٧ 

  ال يا قدسال يا قدس
 ال يا قدس   ما هنِت علينا  المرة نسينا  ثارك العناك

حنا ياقدس  يا مسرى نبينا  بأحجارك حكينا  وبثورة ضناكاْ  
 

 وجايين لك جايين     أطفال ونساء ورجال وشيابين
تلين فينا الغضب بركان     وباألرض لنا إيمان   وعزومنا ما  

 نين الحقيقة تبان      وتعود فلسطين
 مهد الحضارة والمسيح    ومن بيت مقدسنا الجريح

 نصلي صالة النصر    من الفجر حتى العصر   وبعزم صوتي نصيح
 ال ياقدس    ماهنِت علينا   المرة نسينا   ثارك ال عناك

حنا ياقدس  يامسرى نبينا  بأحجارك حكينا  وبثورة ضناكاْ  
 

يارام اهللا    يا آه في حلوق العرب مكتومة..اهللا   
 لمتى تظلي محاصرة    وجيوش العرب مهزومة
 والشعب يده قاصرة    ومن نصرتك محرومة
المهانة شيلوا حدود الوهم يا حكامنا   وخلوا العروبة أتثور ع  
 وترفض خيارات السالم والذل والخيانة

 ونموت خلي نموت     دون الحرم والقدس
  صوت        ومادام فينا نفسا لنمادام



 ٣٨ 

 ما تكبلوش إيدينا         هاألرض راهي لينا
 وال ياقدس  ماهنِت علينا  المرة نسينا  ثارك العناك

 أحنا يا قدس  يا مسرى نبينا  بأحجارك حكينا  وبثورة ضناك
 
 

 ر. من و١/٤/١٣٧٠طرابلس ـ 
 



 ٣٩ 

  الضمير الغايبالضمير الغايب
 سجل يا ضمير غيابك                  وغياب حقوق اإلنسان
 في غياب اإلجماع العربي                  وحضور الطغيان

 
 سجل كيف القدس تنادي                والصوت العربي محاصر
 وسجل كيف األمة نسيت                 الاءات الخرطوم وناصر

    أسم الشاري والبياعةوسجل في أحداث الساعة              
 باعوها حكام األمة                        وشريوها أطفال جواعة

 بدماهم وسط الميدان
 

 من يقدر بعد اللّي صار                يحكي ثاني ع السالم
 ويحمل أغصان الزيتون                ويطلق أسراب الحمام

ضه إتدق أجراسومهد المسيح إنداس           وما عاد في أر  
 وماتت أوهام السلم واألمان

 
 سجل ما في صوت تحدى                إال صوت أمين األمة
 صبا للخذالن إتصدى                    وعرى قرارات القمة
 وسجل إن الدم العربي              عمره ال هادن ال سالم
الموإن أحجاره بيد أطفاله               حتعاود تشكيل الع  



 ٤٠ 

 وتترك بصمة ع الزمان
 

 وسجل يا ضمير غيابك                    وغياب حقوق األنسان
 في غياب األجماع العربي                    وحضور الطغيان

 
 ١٩/٤/١٣٧٠طرابلس 



 ٤١ 

  باهيباهي.. .. قولي قولي 
قولي باهي...      لما تْضيق الدنيا ف عينك     
باهيقولي ...       لما الشوق يزيد حنينك      

 بكرة تحلى        بكرة تبقى الدنيا أحلى
قولي باهي....    قلبي عنك ماهو الهي     

 
مهما كان الموقف صعب... قولي باهي   

اْحنا فينا قلوب تحب... قولي باهي   
 خلّي وقت الحزن يقْصر
 والهوى جوانا يكبر

 بكرة تحلى        بكرة تبقى الدنيا أحلى
    قولي باهي.... قلبي عنك ماهو الهي   

 
 مش ناسيك    قلبي ليك    وعنك ما يشغلني شي

 نحبك موت    بأعلى صوت    وعيونك في ليلي ضي
 عيشي اللحظة اللّي تفرحنا
 ما تخلّي الدنيا تجرحنا

 بكرة تحلى         بكرة تبقى الدنيا أحلى
قولي باهي....   قلبي عنك ماهو الهي      



 ٤٢ 

 ٢٠٠٤ طرابلس

نسنسلعيوني ولعيوني و.. .. كُنْتي كُنْتي    
 

في صدري نفس.. لعيوني ونس         و كُنْتي .. كنِت  
وبعد الكالم خْلص.. وخُنْتي   

ما ينْشراْ ما بعتي.. ليش ارجعتي        ال تحاولي   
دتْ بيك أنْحسال ع 

 
 كُنْتي أسم في صدري نقشت حروفهو ِغفْيتْ العين أتْشوفه      كُنْتي حلم لُ

 وفي درب المواجع ِسرتي..دربك                     وأنتي أخْترتي      
تي                   والعيب ما يندسما ِدر ال تحاولي ما ينْتسى 

 
وبكبأحزانه         ص ىضعنوانه.. م رهوقلبي غي  

 واللّي أتْبدد ما تْجي مليانة
تي غالك أنْقصوأنتي تبدد 

 
 

 ف١٩٩٩ ناصر طرابلس
 



 ٤٣ 

لبي وعينيلبي وعينييا هوى قيا هوى ق   
 يا هوى قلبي وعيني        يا حياتي يا حنيني
 لو نحبك مش غريبة       وانتي كلّك ود وطيبة

واحلى بسمة... انتي نسمة   
 نورت عمري وسنيني      يا هوى قلبي وعيني

 
 كُل لحظة وأنتي جنبي      تمأل الكون إبتسامة
 نور عيونك يا حبيبتي      بدد الليل وظالمه

ياروح روحي... لهوى انتي أنتي ا  
يابلسم جروحي... انتي الدوا انتي   
واحلى بسمة... وانتي نسمة   

 نورت عمري وسنيني      يا هوى قلبي وعيني
 

 لما العين تجي ف العين     ونظرات الود توحدنا
 ولما العشرة تدوم سنين     من يقدر ثاني يبعدنا

انا اخترتك..وقلبي لك  
هوانا أكبر من الشك... حنا ومهما الظن يجر  

واحلى بسمة... وانتي نسمة   
 نورت عمري وسنيني     يا هوى قلبي وعيني



 ٤٤ 

 ٣١/١٢/٢٠٠٣طرابلس

  ال تعوده قلبيال تعوده قلبي
 

 ال تعوده قلبي على التنهيدة    وال تخوض بيا في بحور بعيدة
 ما تقوليش فراق      ال موجعة ال اشواق

 مازلت راني ع الغرام جديدة
 

  ف كتاب الغال     يا دوب ف أول سطرمازلت
 ما عرفت شن معنى الجفا    ال عرفت معنى الهجر

 ال العين عندي موالفة لدموع   ال بات مرة خاطري موجوع
 ومازلت ف الموضوع      نجهل خفايا الشوق ومواعيده

 مازلت راني ع الغرام جديدة
 

 نبيك تاخذ بيدي      لبر السالمة في امواج هواك
يك فرحة عيدي    والحب يبدا ويستمر معاكنب  

 ما تصيبنيش بجرح     وال نعرفوا غير الوفا والفرح
 وف كل طلعة صبح    تكتب عليا كل يوم قصيدة

 مازلت راني ع الغرام جديدة
 



 ٤٥ 

 ٢٨/٨/٢٠٠٢ طرابلس
 

  ال تكابريال تكابري
 

 باين عليك تحبي     ال تكابري ال تخبي
 ال تكتمي ارياف الحنين ف قلبك

يب لو شوقك ظهر يا حبيمش ع  
 

 لما التقت العيون       حسيت بيك مرايفة
 ولما لمست ايديك       بانت عيونك خايفة

 ال تخجلي ماهو حرام الحب    العيب في ملقانا
 وال تغصبي ع القلب     يخفي اسرار حنانه
 وال تجرحيلي قلبي      وال تكابري ال تخبي

 باين عليك تحبي
 

      ويبان ديمة في عيون اصحابهالحب ما يندس
قلب يحس     ال يعترف بحدود ال بوابة.. الحب   

 ال ترضخي للياس          ال يخوفوك الناس
 الحب احلى احساس        ينور معالم دربي



 ٤٦ 

 باين عليك تحبي        ال تكابري ال تخبي
 

 ما ينحبس ف صدور      خلّي غالنا ينتشر ف النور
س      تحكي عليه بحورتشهد عليه الشم  

 العمر بين ايديك     والحب ينده فيك
 ردي نداه ولبي         والتكابري ال تخبي

 باين عليك تحبي
٦/٣/٢٠٠١ -طرابلس  



 ٤٧ 

  هيهاتهيهات
 هيهات يا ارض السعد      واهللا ما تطيحي لحد

 وف يوم لو غاب المدد       لك دوم ف اوالدك سند
علي ناسك عناهيهات وانتي صامدة    يورد   

 وهيهات تبقى خامدة     نارك وال تغيم سما
 انتي الورد            عمره ما ذبل ف ترابك
 انتي الذل            عمره ما انكتب ف كتابك

 وهيهات فضلك ع العرب ينعد
 

 هيهات ما يوقف هدير امواجك
 وهيهات ما يرحل حمام ابراجك

دانتي فارسك              عز وشرف وامجا  
 انتي فارسك              ما يغيب ف الميعاد

 وهيهات يكسر خطوته ويرد
 هيهات ما عزك يطوله عز
 هيهات ما صيتك نهار اهتز

 انتي نهر             فايض ع الجميع بخيره
 انتي حب              أوحد ما نحبش غيره

 يا ارض ديمة عامرة بالود



 ٤٨ 

 ١٩٩٢ بنغازي



 ٤٩ 

  بيدي قرار الموتبيدي قرار الموت
 

وف الوطن عندي خوت...  الموت بيدي قرار  
 وعزمي قوي جبار

ما ينخفض لي صوت... لو يمنعوني القوت   
 وال نرتضي بالعار

ح نْطول إلنتصار... ومهما الزمان يفوت   
 

ما يعيبني.... ولوكان عندي عيب   
وفزعتي للجار.. وصونتي للعرض .. غير الوفا لالرض   

ال ترهبني.. ووقت الفزع ما نغيب    
ولّا السما تمطر عليا نار.. لعدو تطلبني جيوش ا  

اني ننحني ونذل.. لكن اللّي موحال   
وبيدي قرار الموت... ونرضى بنصف الحل   
 

عمره الشرف ما يهون.. نا علموني هلي   
يا نكون يا ما نكون... ودون الوطن   
وبخطوتي نخلّي الوطا تهتز.. ويا نعيش عيشة عز    
وطن باقدام العدو ينداسوال ال.. يا نموت عالي الراس   



 ٥٠ 

اني ننحني ونذل.. لكن اللّي موحال   
وبيدي قرار الموت... ونرضى بنصف الحل   
 

وال يوم نشكي ف الحياة م القلّة... محال نرضى بذلّه   
 ولو الكون يداعى عليا كلّه

وما مطيح قدري... نواجه بصدري   
 وال يقولو عليا ولّا

ذلاني ننحني ون.. لكن اللّي موحال   
وبيدي قرار الموت... ونرضى بنصف الحل   
 

 ١٨/١٢/١٩٩٢ بنغازي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥١ 

 
 

  ياكل من ف الكونياكل من ف الكون
 صبحك صباح الورد
 فاحت نسايم عطره
 يا كل من ف الكون
 الشمس طلعت
 والجناين خضره
 وتبسمت لعيون

 
 الشمس مدت نورها
 صحت جميع طيورها
 غنّت على أغصان األمل
 واألرض زاد سرورها

س كل الناسبالنا  
 ساعيين ف دروب العمل
 والورد يضحك للربيع
 والشمس تشرق للجميع
 والرزق من رب السما



 ٥٢ 

 موجود ف الكون الوسيع
 صباح الخير يا أحبابي
 صباح الخير يا أصحابي
 ويا كل من ف الكون

 
 ٩/٨/٢٠٠٣ –طرابلس 



 ٥٣ 

  ما حسبت انك تلفىما حسبت انك تلفى
 

بت انك تلفى      وبعد الغياب تجيما حس 
يل الكلفة      ما تقول داير شيوتقدر تش  

 مازال جرحك مابرا      مازلت فاكر ما جرا
 والنار مابت تطفى

 
 كيف جاك قلب تعود    شايل فْ اْيدك جروحي
 تمال وجهك بابتسامة   وتقولي يا روح روحي

او تناسيت   انك على قلبي جنيت.. حلّك نسيت   
 والجو ما بيناتنا موحال انه يصفى

 
ره كلمة عتابالقلب لما ينكسر     ما تجب  

ما ينفتح لك باب..ومهما تحاول تعتذر     في خاطري  
 تاهت دروبك ليا         ومانك عزيز عليا
 منك كويت ايديا     علمت قلبي يجفى

 
 
 طرابلس



 ٥٤ 

٣١/١٢/٢٠٠٣  

  ليش ما عليا تسالليش ما عليا تسال
 

 ليش ما عليا تسأل      ليش ما تريحني
والبعد جارحنيغيابك عليا طول            

أكثر من سنة... مشتاقة انا   
 ونعود حبك ألول... تنشد علي  

 ليش ما عليا تسأل
 

 مشتاقة حبيبي لنظرة من عينيك
 مشتاقة حبيبي تهدهدني ايديك

 وتاخذني حبيبي     من وسط الزحام
 وترحل معايا      ف دنية االحالم
 ونطوف في بحر الهوى ونتجول

 حبك ألولونعود ... وتنشد علي  
 

 اكثر من سنة    يا حبي أنا    ناسيني الهنا
 وانت عني بعيد

 ياريتك تعود   يا عطر الورود   وتخلّي الوجود



 ٥٥ 

 من ثاني سعيد
 وتاخذني حبيبي         من وسط الزحام
 وترحل معايا      ف دنية االحالم
 ونطوف ف بحر الهوى ونتجول

 ونعود حبك ألول... وتنشد علي  
 

 الجزائر
١٥/١٢/٢٠٠٣  



 ٥٦ 

  لوال الخوفلوال الخوف
 

يقولو عليا خفت... لوال الخوف   
 لوال الخوف يقولو عليا ضعفت

 كان من زمان نسيتك
ال رضيت وجيتك... ال حملت جرحك   

 ال خضت بحرك ما معايا طوف
 
 

عندي ف الشدايد... لوال عزم   
غنّالك قصايد... لوال قلب   
خاطري تجريحك... ما كان يحمل   

  عواصف ريحكوال بقيت ريشة في
 وال رضيت منك بالجفا يا ريدي
 وال زحت عن دربك الشوك باْيدي
 والجيت قاصد غيتك ملهوف

 
 بنغازي
١٩٨٨ 



 ٥٧ 

 
 
 

 



 ٥٨ 

  الغربةالغربة
 احالمي ف الغربة سراب

 وغنوتي آهات
 وايامي عذاب ف عذابي

 وبسمتي دمعات
 

 أبحرت بدون سفينة
 ف بحور دايماً حزينة
 وأخترتك يا مدينة
 ونسيت الذكريات

 
هت مع الزمانوت  

 وتهت مع المكان
 وعرفت ان األحزان
 تسكن ف الضباب

 
 ولقيت نفسي غريب
 احلم بارضي وحبيبي
 وعرفت ان النحيب



 ٥٩ 

 ح يكون هو نصيبي
 

 فأخترت الرجوع
 على ضوء الشموع
 ومسحت الدموع

١٩٨٧وكرهت الغياب                           بنغازي   
 



 ٦٠ 

  ما عاد باقي شيما عاد باقي شي
 

      من ذكرى حبيبي لوليما عاد باقي شي   
 وانا نقلب في قديم اوراقي.. إال حديث اشواقي       تخطر علي  

 ومنديل فيه دموع       مسحهن نهار فراقي
وريحة سالمه عالقة في اْيدي 

 ما عاد باقي شي
 

ما طولت..لحظة وداعه قصيرةْ   
ما حولت.. وصورة عيونه الباكية       قدام عيني باقية    

 اْتملّمل ترتجف في يدي       ودوب الشفايف هامسة ويقول لي وايده
 بنْعدي

 ومرت عليا سنين        ال دزلي مرسول ال با يجي
 ما عاد باقي شي

 
 ف اْيدي شوي اوراق      وفْ  خاطري ذكرى سفر وفراق

 ولحظة وداع ووعد     ما يطول بيه البعد
 ويرجع وهو مشتاق
نتظرت الوهموما كان عندي علم      اني أ  



 ٦١ 

 وان السراب موحال يصبح مي
 ما عاد باقي شي

 طرابلس
١٢/٩/٢٠٠٢  

 



 ٦٢ 

تخطر عليتخطر علي  
 

 تخطر علي في عز ضيقة علمي
 تهدا الخواطر والفكار تروق

 تخطر علي ما بين نومي وحلمي
 نصحى ونا كلي حنين وشوق

 ياريت تسمح لي نجيك     حتى ولو عابر سبيل
ا فيا جميلياريتني نخطر عليك     واْتديره  

ياريتني نخطر عليك     كيف ما تخطر علي 
 في عز ضيقة علمي

 
ودمعتي مهدورة.. علي بابك وقفت .. ياريت تعرف كم   
وخطوتي مكسورة.. من عندك رجعت .. وياريت تعرف كم   

ما طاوع لساني بوحي.. وكم وتوتّت   
عن عينك نزيف جروحي.. وكم داريت   

ي ضيوكم مرة لمحتك تبرق في ظالم  
وساولت النبي.. وكم مرة دعيت اهللا تلمحني   

نخطر عليك كيف ما تخطر علي 
 في عز ضيقة علمي

 



 ٦٣ 

 
 
 
ال تحس بللّي فيا.. خايف انا ماتودني   

تذبل ورود الشوق بين اْيديا.. خايف انا لو تصدني   
مازال عندي امل..انا..لكن وانا خايف  

ونقولك نبيك...  اني اْنتغلب ع الخجل    
ونجيك ونالقيك...  ملم اشواقي غي عجل  ونل  

 فاتح ذراعك ليا
 ليام ما يصعب عليها شي         تخطر علي

 
 القاهرة

٢٧/١/٢٠٠٤  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٤ 

 
 
 
 
 



 ٦٥ 

  ال ترحــليال ترحــلي
 

ي وِضراجي       خُ.. تظلميني  ال.. ترحلي  ال
البحر  

هي غريقة أمواجي      الني  ما..تخافي  ما
رــطَخَ  
 

بيب           وانا حريبيوني غَ عنك ِمخوِف  
بي اطعة             وأمواج قلّي سجوم ليلّونْ

 مطاوعة
 والمرسى قريب

 والناس عنا غافية          والحب لحظة دافية
 والريح ما شالت خبر     ال ترحلي

 قلبي منارة ضاوية      وشوقي دليل عيونك
 وكانك طريقي ناوية    أنسي حديث ظنونك

فا رقراق   ماله عواصفبحري ص  
 بحري دفا واشواق     ود وعواطف

 وما عاد عندك عذر لوهام السفر   ال ترحلي
 



 ٦٦ 

 طرابلس
٢٩/٨/٢٠٠١  

  السببالسبب  أنتَأنتَ
 السبب في غيبتي  في قسوتي وهجراني          وأنتَ السببأنتَ

 ونسياني
اين إيديا          والكون به فيمر يندْ        والعىوقتك مض..ال تلومني  

وقلبي طوة قديم أحزاني                وأنتَ صفِحىالسبب  
 

… السببأنتَ ورلُّ بنة نفسي       وأحالم طفلة في بيت ِمت عزلْحم ما   
ـّبسح ما.. السببوأنتَ ورت يوم الطفلة      تكـبر وتحلم بالحياة والن  

دوم غير الود            وما يي فات ما يرتداللّ..ال تلومني   
وما عاد يقدر حهدير الفرح في وجداني        يوقفْد  

 
… السببأنتَ تني بغرامك        وحاصركتني بكالملتني         وتوهبكَ  

…وحتى الحياة في ناظري   ظلمتها بأو امكه  
  ما عليىه نبيك      وتريد عيني تغفل وتسكونقولَّ..ي ي نغنَّوتريد منَّ

يكف  
تنفع وهي  الم مالح تغرد وهي محبوسة       و تلومني لطيور ما ال

مدسةوس  



 ٦٧ 

مع ترتوى بحنانية         وال عاد تطْوسكُنْعالم ما ترفرف وهي ملو  
 

… السببأنتَ مِل           في خاطري في حمِلكان عندك ِع ما  
وحلمي مساحة واسعة و ورودفوْل           وطيور ترح ق كل حدود  

حساسي               ونختار لون لباسيانعيش الحياة ب..وفي خاطري   
ي قاسي اللّىلَ عىو نقس ...  يحنيونّحن علّ  
بب السنه بألواني                     وأنتَوحتى الزمان نلو  

 طرابلس
٢٠/٤/٢٠٠١  



 ٦٨ 

  نفترضنفترض
 نفترض مهما أفترضنا       أحنا ما ناش لبعضنا

 ومهما لملمنا هوانا         الهوى أصالً رفضنا                         
            

        بالكالم وباألغاني أنتراسْلمهما حاولنا

ا أنتواصْلمهما جربنّ  
 نحنا جملة ضايعة فيها المعاني

 وكاثرة فيها الفواصْل
  علينا         والزمن كبل إيديناوالحياة قدرتْ

ا هوانانَملَما       ومهما لَنَرضالدنيا أعت ومهما ع  
نَالهوى أصالً رفضا       ونفترضانَ مهما أفترض  

 
المواقف الظروف وع         عمهما حاولنا أنتحايْل  

         بالحنان وبالعواطفمهما عالجنا المشاكْل

نلْا إنّصعب ميناءتقي في أي  
ة بيها العواصفبا مركبنا الحزينة     العوأحنّ  

 والحياة قدرت علينا       والزمن كبل إيدينا
ا هوانانَملَما       ومهما لَنَالدنيا أعترض ومهما ع  

نَالهوى أصالً رفضا       ونفترضانَ مهما أفترض  



 ٦٩ 

  طرابلسطرابلس
  فف٢٠٠٢٢٠٠٢//١١//١١١١

 
 
 
 
 
 



 ٧٠ 

  لشعر الشعبيلشعر الشعبي ـ ا ـ اثانياًثانياً

سينيسينيال تنْال تنْ   
 

ريني بالحميد أطّي ما طريتكال تنسيني          كْ  

أبقيراي ذكّ علي  
 

رهأحيي الذكرى               قولي غـاله معـاي صاعب نكّ  
ــرهكّ شْبي وفي بالعهد واِجهللّ  

ناسيــنيحتى بعـد لفراق مـو  
ره غـالي اليوم وأمس وبكّاْهـو  
اْوهـوربيع الع مرسنينـي زهـو  

 
يب قرو الّدوم بطيب                   جيـبي سـريبي غبـت   

نت حبيبوأحكـي علـيا كيف كُ  
 وكيف حال بينـك هـالزمان وبيني

  نغيبشـواق وان لكوكيف تحرِق
كان مـا جيتينــيو لُهبْلوكيف ننّ  

بوكيف مـا رضيت الناس فيك تعي  



 ٧١ 

 وكيف بوفـاء وبصدق حبيتينــي
  الغـال ما ظن فـيا خيبوكيف ِف
  الشدائد دوم القيتيــنيوكيف ِف
نت وافي وكيف قلـبي طيبوكيف كُ  

 وكيف قبل كانت صورتك في عـيني
 وكيف كنت خايف مـن غالك مريب
 وكيف كنت ظالم والخطــا عامـيني
                        *وكيف كان صوبك ف القليب شطيب

 وادي با لهنا راوينــــيْوكيف تم 
 

ديـره وتكّفرحته   سـيرة غـالنا ب                هأحكي السير  
هويرهتداْوكيف كان أول هل غال   

  مـا جيتينيدع بـن أطرابلس ِمِف
  لما شعرِت بحيرهكوكيف صـار ِل

  أرجـوك مـا تحبينيك ِلوين قلتْ
ديرها شاع وخذا تشهوكيف صوبنّ  

غـالنا قْوحـاسد زهيـنيـرته تْه  
 وكيف حـار عقل الناس في تفسيره
 وكيف راهنـوا يا نخون يا تخونيـني

ميره حاولوا تدـدوكيف ناس واِج  



 ٧٢ 

ك سوا حاسـدة تبينيسوا كارِه  
تي طلعـتي خـيرهوكيف الغـال قم  

 ال غـيروك الـناس ال كـرهتيـني
 وكيف كنت نا وياك طـير وطـيره

ـُ يـنيفّرج عـالي با لغـال مدفي ب  
ويــرها عالبحر تصوكيف كان لنّ  

ا لبحر نشكيك وتشاكيني عوكيف   
  لبالد مسيـرهـا فْوكيف كان لنّ

 وفي المكتبة نرجـاك وتراجينــي
كيرهوكيف كان يشقى خاطري بتفّ  

  ما تجينــيك يحين موعد جيِتيكْ
عسـيره لما ظروفْوكيف صارلي  
حكّمت عليال تشوفيـني النجيك  

 شهرين كـان الموت فيهن جيـره
لـوال رنينههاتِفك  ــــنييحيي  

  غزيرهسيـْلوكيف دمعتي كانت تْ
 وين ما نتخايل صورتك في عيني

 
يي ظـنّ ظـنّككوِبوِب فيك وال فص فيك وال فصابابي                     ما خَي                     ما خَشهادة منّشهادة منّ   

ِل ومازلت نكتبيغـنّ و بيك أنْك  



 ٧٣ 

  في عينيكــبر قيمِت يوم تكّْلوكُ
  ما تحنّيـي كْنِح أنْيومازلت لكّ

  بعتينيهموما رضيت منهــم قول
 لكن الظالم بـوك حجرك عنّـي

كفر مـا يبينيوفيك دارهـا بالّ  
 بال ذنب درتـه ال عيوب كسنّي
 ومانيـش صـايع ال مخالف ديني

ـّي انكنّاهللا يسامحه هـو رقد متهن  
 و نا دمعتي في الليل مــا ترخيني

ي ظالمك  ظالمنّـيعليك بخت هللّ  
  و تجينيك تعصي والِدوما رضيتْ

ليـه ونثنّي خـاطري ندعي عإال  
طلب خالـقي يعطيـنيمظلـوم نُ  

 و نا عارفه مـوالي مـا يخذْلني
 يبليه بلّـوة كـيف مـو باليني

لكن علييوِن عـّيك   وخوف أتظن
ـُكأِن   وخسرتينيوك خسـرِت ب

 خليـه فوق أطالل صوبي يغنّـي
 بالـك يـروف اهللا ويهنيــني



 ٧٤ 

ـرف أنّيوبالك لعقله أيرد ويع  
  خطا جيتينيال هنت عرضه ال فْ

 
  ترنّيطرتْ خَي كْكإال أنِت نريِد

عليالحــال وتنادينيِف  هاتفي  
جيك ومـا تقولي عنّي أنْـزعنفّ  
  يـا ربيع  سنــينيك خذلِتيإنّ

وأبقيذكّ علي وأطّراي فنّيـري  
ِموكم د ِش قصاِئنــر ألهمتينيع  

إال نا أفـراح العـّيمر   ما واسن
كَو ال بـايطول الع بيواسينيمر  

ـّي   بيـه تهـنّيدِه علـيا عولك
  يقول دمرتينيوهنْمـا يـجيك ِم

  اهللا تمنّيـن دموعك وِميوكـفّ
ـّ   و أتّطوليـنيا قسمإيصـير في

 
ريني ما طريتك بالحميد أطّيال تنسيني                 كْ  
راي ذكّيأبقي عل  

 
م١٨/١١/١٩٩٠غازي ـ بن  



 ٧٥ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصغيرلكلمة شطيب وهي مجرى المياه الصغير في األرض  : شطيب *
 .المتفرع من سيل الوادي

 
 
 
 

 



 ٧٦ 

  بنت آتونبنت آتون
 

 بنتْ آتون                        والّ بنية توت عنخ آمون
 والّ أميرة وبوك أخناتون
 والّ بقيتي بنت نَفرتيتي
 والّ ملكْتي ما ملك قارون
 والّ ثيابك بالذّهب وشّيتي
 والّ وراك جيوش نابليون
 والّ رقيتي ف السما وعليتي
 نا كيف ما موسى هزم فُرعون
 صيور نهزم بوك يا غاليتي

 
 

  ف١٩٩٠بنغازي 

_________________________________________ 
. أله الشمس عند الفراعنة: آتون   

 
 
 
 



 ٧٧ 

   تلتامي تلتاميياعين الياعين ال
 
 

 نا اليأس ِمن صغري رفيق أحالمييا عين ال تلتامي        
 لَو تذّرفي

 كان بكيتي                     نا عاذرك يا عين  يـامـا ريتي
 من يوم يومك ع األحزان خذيتي
 ووين ما مشيت مسـكّرة قدامي
 وحتى اللّي دوم بوفـاء غالـيتي
 خانك نسى صوبك وقال قسامي

 
 

  ليش نلومك           وأنِت خذيتي ع الشقا من يومكياعين
 واليأس بختك والبكاء مقسومك

 وِف الصوب ديمه منكّسات أعالمي
 وبالموح ديـمه ماطرات غيومك
 والفرح عمره ما سكّن ف أيامي

 
 



 ٧٨ 

١٩٩٠/بنغازي  
 
 
 
 
 



 ٧٩ 

  القلب ال تكويهالقلب ال تكويه
 

  فيهالقلب ال تكّويه                  خايف عليك م النَار وأنتي
 أشقي بحالته

 
 

مرهع عره                      القلب في صـوبك مضيبأم أشقي 
يريدك تكـوني في ظالمه قمـره 
 ال تبدلـيه برخـص ال تبيعـيه
 يخاف تهجري يعشقْ معاك الخمرة
 ويدمن وجود الكاس بين ايديه
 لكن أن طالك طال حج وعمرة
 ويحضـر أذان الفجـر ويصليه

 
 
 

١٤/١١/١٩٩٠/بنغازي  
 

 



 ٨٠ 

  أصعب تجبيرهأصعب تجبيره
 أصعب تجبيره           الخاطر تكْسر داهماته حيرة

 موحال ما يبرا
 

 أصعب تطّبيبه                     الـخاطر قسـا ريده نوا تعذيبه
 ال غـاب ال قرب وال شـاقيبه
 أمغير حيره بالضحك والتكْشيره

يـبهوخـلّاه في يده بقـى تلع  
))يوه)) يوب سـيريه يكّريب لُو  

 ويرميه متّباعـد بخـيط يسيبه
ـْره  يبرم كمـا المحتار في تدوي
 وجريي ورا مولى لـعيون رغيبة
 جري أبليس ع الجنّة يريد أدويرة

 
ـرحاله اليوم تحس الخاطـر علي                 رأبقي متكْس 

متيس وين مـا تهايـاله أبقـيـر  
 رخـا بـيه حبله زاد في تدمـيره
ـّر  يرمـيه بالحاظه و يبـدا يفس

 ويحتـار في المعـنى وفي تفسـيره



 ٨١ 

ـروالّ عليـه يبص راغبه ـمعز 
 والّ قصـد غـيره بهـل تـئشيرة
ـرِف األوقـات يقص دو الّ مكْس 
 وجا صداف خاطر ما عرفْ تدبيره

 
 

          الخاطر شراْ لوهام شينك شروهأعِطشْ ما يروى      
 محـتار مـا بين الصفا و المروةْ
 المروةْ عذابـه والصفـا تكّديره

١٩٨٩بنغازي   
 
 
 

__________________________________ 
لعبة غربية لألطفال تتكون من حلقة معدنية دائرية مربوط بها )): يويو((

.خيط  
 
 
 
 



 ٨٢ 

 
 



 ٨٣ 

مرض غَلْبانمرض غَلْبانأأ   
بقايا إنسانأم شُوقه ِمن يوسهغَلْبان                 م رض  

 ِمن يوم ما غابتْ
 

 واصل حده                  ِمن يأس متحجب مغطي يده
 تـما رمية لألمراض  تردى
كانراللّي كان ثاير ثورة الب 
 ما يوم صعر ِف الشدائد خده
 ال خان وطنّه ال ظلم  إنسان

وقتْ الجذب والشدةفزاع في   
 صـباي في وان النّفير يبـان
هجد ِمن مالكَر عطَب واخذ علّي 
ـْخَْل بإحسان  يده سخية مـا ب
 ال يوم واطى هامتـه وال اْجده
 و ال يوم رخّص قيمته ال هـان
 لكـن معاداةّ الحبيب وصـده
 يهدن اْجبال الصخر والصوان

وودهولُـو كـان يحرمنا غاله   
 في الحال جهـز يا رفيق أكفان



 ٨٤ 

٢٣/١٠/١٩٩٠/بنغازي  



 ٨٥ 

 
 

  يا عين يا ما ريتييا عين يا ما ريتي
 يا عين يا ما ريتي          وكمين سمحة خايلة غاليتي

 واليوم ذارفة
 

 يا ما شُفْتي                ويا ما علي قْلوب العذارى طُفْتي
 ويا ما ميامـي باكيـة خـلفّْتي

  و شقيتيواليوم ِضعتي ف الغـال
 

 يا ما لْعبتي                 ويا ما قلوب ف جرتك دوبتي
 ويا ما جرحتي ف الغال وطببتي
 واليوم جرِحك ليش ما داويتي

 
 
 
 

  ف١٩٨٨بنغازي 
 
 



 ٨٦ 

 

  الشبهالشبه
 ردي محاِسن ولْفتي يا نوره       يللّي شبهتي الريد صوت وصورة

       وخفّةْ دالل الريم في مشيتّهاردي محاِسن ولْفتي وضحكْتّها    
 خايف لغيري تبسمي بسمتّها           يبني عليها غيتْه وقْصوره

 وينسى إن اْنتي سارقةْ صورتّها          صورة قمر شوال تام الدورة
 وردي عجايب سالفْ                   عالَخْد ديمه موالف

        يحجب الخَد ونورهاْتقول باهللا حالفْ              
 اْتقول منّه خايفْ               يبقى ِجماله فْ الخدود أسطورة

 
 ردي محاِسن ولْفتي فْ العفّة           وومضة سنا الممشوط وين اسفّى
 أسود غزير مايوم رام اللفّة            ديمه سفايف ما يتعقّد شوره

فّه            يحطم حصون القلب يهدم سورهواْنكان يخطر لألنسام أتْه  
 وردي جمال القامة                        وهمستْه فْ كالمه
 وفوحة عبير أنْسامه                       الياسمين بين زهوره
 ودقة رنين أقدامه               تواكب القلب فْ نبضتّه المسرورة

 
ده            وروعة جماله وين ما يتنْدىردي محاِسن ولْفتي في خَ  

 دمعات طَْل الصبح غسلن وردة       يجيها شُعاع الشّمس تعكس نوره
 وليل اْلعيون الكون بيه تحدى          أسود سواد البختْ ساعة جوره



 ٨٧ 

 وردي جمال البسمة                     وروعة نقيشة رسمه
رهوجفونها المرتسمة                        زورق يشقْ أبحو  

 لكن خَلْفّتي ِف أسمه               هي أمباركة وأنتي أنكتبتي نورا
 
  ف١٩٩٠بنغازي  

 



 ٨٨ 

  أحتار خاطريأحتار خاطري
 أحتار خاطري ما لقيت غير الذكرى        تاليم زماني بين أمس وبكرة

 أحتار خاطري ما لقيت غير عيونك
وظنونكوذكرى أيامي ف صحبتك   

 ولقيت ف الحقيقة ياس حايل دونك
 رجع خاطري قرر سريبك نكّره

 
 أحتار خاطري ما لقيت غير أشواقي
 ودفتر أشعاري والقلم وأوراقي
 وذكرى كالمك في خيالي باقي
 زعم ناسيه واهللا زعم مفتكّره ؟

 
 أحتار خاطري ما لقيت غيرك أنتي
 اللي باقية واللي رفقنا صنتي

ا عزيزة هنتيوال اْنتي عليا ي  
 واللي بينّا موحال ينقص حكّره

 
 أحتار خاطري ما لقيت غير حنانك
 وذكرى مريرة لحيرتي وأحزانك



 ٨٩ 

 جيت قاصدك لقيت الوفا عنوانك
 وللّي وفي بالعهد واجب شكره

ف١٩٩٥/ ٢٧/٣.بنغازي   
 



 ٩٠ 

  ال جينا هكّي ال هكّيال جينا هكّي ال هكّي
 
 

*ك فكّي ال جينا هكّي ال هكّي       ال اْتبكّي       فكّينا من سو  
 

 ال جينا بصوب                وال جينا بغية محبوب
 اْنتي زدتي ع النفس ذنوب    التوبة لكّي        حجي صلّي صومي زكّي

 
 ال جينا بغية                 وال جينا براحة نفسية

 اْنتي عشتي ف هموم قوية   روحك فكّي         ال تجيه وال شوره اْتكّي
 

                    هللي غياته ضرنّهفكّينا منّه 
 دموعك راهن ما يجيبنّه      ال تشكّي           يمين علي غياته صكّي

 
 فكّي روحك                  م الدمعات وفتح جروحك

 ال تزيدي همك ال نوحك    حالك هكّي       مريض علي ميت متكّي
 
 
 



 ٩١ 

  ف١٩٨٨بنغازي  
 

عروف بالنسبة ليمطلع القصيدة لشاعر غير م*  
 



 ٩٢ 

  الصورةالصورة
 

 اْنتي صورتك فيها دواء للعين      وأنتي دواء للروح واألفكار
 اْنتي حلم نحلم بيه ليا سنين        وهالحلم نبي نحققه بأصرار
 جمال صورتك نوظْ علي حنين       والشوق تبيله عزوم اْكبار

 
 صورتك ما اْجملها

 هدية عزيزة بلوعتي نقبلها
مها في الليل ونقبلهانْبي نض  

 بالك أتطفي في كنيني نار
 لكن أستاقض خاطري وهملها
 ما هي حقيقة صورتك تذكار

 
 صورتك حاضنْها

 وعيني أتذّرف بالدموع عمنْها
 والروح تيار الحنين سكنها

 مرايف عليك وخاطري محتار
 النك قريبة وجيتك ضامنها
 والنك بعيدة وما عليك أخبار



 ٩٣ 

 
 

 
 ما ينحكى في صورة

 اللي بينّا قصة وفا مشهورة
 يا غالية انتي النهار ونوره
 وانتي شذى للعطر والنوار
 انتي عرفْتي خاطري وشعوره
 والقلب لو تدري وراك أحتار

 
 

 ما ينتسى عنوانك
 وال صورتك ممكن تحل مكانك
 وال خاطري يقدر علي نسيانك
 وال تفكّري اللي بينّا ينهار
 مشتاق داوي حيرتي بحنانك

تحمل خاطري صباريا ما   
 
 
 



 ٩٤ 

ف١٩٩٥بنغازي   
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